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به همين .  كارون در تهران برگزار گرديد عكساولين نمايشگاه گروهي عكس انجمن عكاسان كانادا و اعضاي كلوب
مناسبت صحبت كوتاهي داريم با آقاي مسعود سهيلي، مسئول بخش خاورميانه انجمن عكاسان كانادا و مدير كلوب 

  . عكس كارون
  باشد ؟  گيري آن چگونه مي ي شكل كه پيشينهدرباره انجمن عكاسان كانادا برايمان بگوييد و اين •

 كه در نهايت با ادغام انجمن ملي هنر .هاي مختلف در كانادا است  سال فعاليت انجمن70اين انجمن حاصل بيش از 
  و انجمن عكاسي رنگي  NAPA  (National Association for Photographic Art)عكاسي

(Color Photographic Association of Canada) CPAC گيرد شكل مي .  
گردد، زماني كه گروهي كوچك از عكاسان آماتور،   باز مي1947 به سال CAPAآغاز فعاليت انجمن عكاسي رنگي كانادا 

 اين انجمن تنها به عكاسي رنگي محدود زمينه فعاليت. براي سازماندهي يك انجمن ملي در تورنتو گرد هم آمدند
ي   كه همه،كه گروهي از عكاسان كانادايي، لزوم پيدايش تشكل ديگري را احساس كردندشد، بنابراين ديري نپاييد  مي

. بوجود آمده NAPA انجمن 1967 تا اينكه در دسامبر ؛را در بر گيرد) از جمله سياه و سفيد(هاي هنر عكاسي  عرصه
NAPA رد و نيز پاسخگوي بخش زيادي از ك عكاسان كانادايي را در برگزاري نمايشگاهها، مسابقات و كنفرانسها ياري مي

  . نيازهاي آنان بود
CPAC و NAPAو به اين  ت مديره هر دو در تورنتو گرد هم آمدند أ تا اينكه هي،كردند  كماكان به صورت مستقل عمل مي

س از طي پ. هاي عكاسان كانادايي را بر آورده سازد تواند نيازها و خواسته نتيجه رسيدند كه يك گروه بهتر و بيشتر مي
  " انجمن عكاسان كانادا"يك دوره دو ساله، سر انجام اين دو گروه تحت عنوان 

(Canadian Association for Photographic Art) CAPAادغام شدند  .  
  . باشد ي اطالعات مفيد به عكاسان مي هدف از تشكيل اين انجمن ارتقاي سطح كيفي عكاسي و همچنين ارائه

مانند آمريكا، هند، (ها، عكاسان كانادايي و نيز عكاسان كشورهاي ديگر  ها، انجمنها، گروه وبدر حال حاضر تمامي كل
  . عضو اين انجمن هستند...) ايران، تمام اروپا وآسياي جنوب شرقي، 

  دهد؟ بابت دريافت حق عضويت، انجمن چه خدماتي به اعضا خود ارائه مي •
اي كه اسپانسرها  ي كمكهاي مالي و هزينه حق عضويت اعضا به عالوه. استدانيد اين انجمن غير انتفاعي  همانطور كه مي

دهند منجر به ارائه يك سري خدمات عمومي از جمله برگزاري مسابقات متعدد در طول سال  در اختيار آن قرار مي
  . شود مي

ي  ه است، كه در مسابقهشركت كرد) يمسابقه ديجيتالي و عكس كارت پستال(ي اصلي آن  ايران تا كنون در دو مسابقه
از . ايراني هستند 2007  همچنين برندگان اول مسابقه كارت پستالي.اند ديجيتالي امسال دو نفر از ايران برنده شده

سمينارها به صورت محلي (ي بورس تحقيقاتي عكاسي، امكان شركت در سمينارها  توان به ارائه خدمات ديگر آن مي
شامل مقاالت و آثار (ي انجمن  عالوه بر اينها ارسال مرتب فصلنامه.  ساليانه اشاره كردو همچنين نشست) شود برگزار مي
  . شود، از ديگر مزاياي آن است و دريافت كارت عضويت ساالنه كه بطور مستقيم از كانادا صادر مي) خود اعضا

و اينكه چه .  توضيح دهيدبرگزار گرديد» ثمر هفت« كه به تازگي در گالري »   مسابقه–نمايشگاه « ي  درباره •
  كرد؟  هدفي را دنبال مي

موضوع اين نمايشگاه آزاد بود و از ميان اعضاي كلوب عكس كارون و انجمن عكاسي كانادا از كشورهاي ايران، كانادا، 
نفر  58 نفر كار خود را جهت شركت در مسابقه ارسال كردند كه در نهايت 71فرانسه، آلمان، عراق، هلند، هند و تركيه، 

  . مورد تائيد قرار گرفت
 و معرفي - از هنر عكاسياي  در هر شاخه–هاي خالقانه  ي عكس ارائه»  مسابقه–نمايشگاه « هدف ما در برگزاري اين 

  . بودناشناخته ترآثار عكاسان 
  داوري اين مسابقات به چه صورت بوده است؟  •

به عنوانو اسماعيل عباسي بودند، كه ايشان پنج عكس را قايان ناصر تقوايي آ داوران خانم مريم زندي و اعضاي هيأت  
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